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 ROZHODNUTÍ 

 
 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, jako správní úřad 
věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

ve znění pozdějších předpisů a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dne 20. března 2013, podle 
§ 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci stížnosti dle § 16a 
odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. ledna 2013, která byla podána  

Oživení, o.s., IČ 673 65 353, se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, 120 00, adresa pro 
doručování: datová schránka: ntauv78, účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního 
řádu, takto:  

 
 

Povinnému subjektu se dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

přikazuje, 

 

 
aby do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost vyřídil, případně 
předložil žadateli konečnou licenční nabídku. 

 
 

Odůvodnění: 

 
 

Dne 28. prosince 2012 byla Oživení, o.s., IČ 673 65 353, se sídlem Lublaňská 18, 
Praha 2, 120 00, adresa pro doručování: datová schránka: ntauv78 (dále jen „žadatel“) 

vypracována žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Tato žádost byla 
doručena povinnému subjektu – Městu Domažlice.  
 

Žadatel žádá o: 
a) Kopii konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě 

i rozhodnutí nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, 
popřípadě kdy byla zaplacena uložená  pokuta, 
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b) V případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti  
o informace, žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě 
úřední záznam o odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé 

odůvodnění zvoleného  postupu. 
 

Dne 18. ledna 2013 byla žadatelem vyhotovena stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) 
zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel v ní tvrdí, že povinný subjekt v zákonem dané lhůtě 
informaci neposkytl ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona 

č. 106/1999 Sb. 
 

Dne 18. ledna 2013 byl povinným subjektem vypracován a žadateli odeslán dopis, 
v němž mu povinný subjekt sděluje, že věc byla projednána a řízení o přestupku bylo 
zastaveno dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

Dne 18. ledna 2013 byla žadatelem vypracována a povinnému subjektu odeslána 
a doručena stížnost dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel ve 
stížnosti tvrdí, že sice obdržel určité informace, ale neobdržel požado vanou listinu, ani 

neobdržel rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Vyzývá povinný subjekt, aby postupoval 
v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., tedy aby stížnosti sám zcela vyhověl 

tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo předložil stížnost Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) jako nadřízenému orgánu.  
 

Dne 8. března 2013 obdrželo Město Domažlice i KÚPK „Žádost o učinění opatření 
v případě nečinnosti dle správního řádu“ z téhož dne. Žadatel v ní tvrdí, že Město 

Domažlice mu neposkytlo požadované informace a nevydalo rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. Dále uvádí, že podal stížnost (mylně uvádí, že se tak stalo 23. ledna 2013), 
o níž nemělo být dosud rozhodnuto. 

 
KÚPK na dopis žadatele z 8. března 2013 reagoval „Žádostí o zaslání spisu“ ze dne 

11. března 2013. Tuto žádost zaslal 11. března 2013 Městu Domažlice a na vědomí 
žadateli. Město Domažlice požádal o zaslání spisu vedeného k dané věci do 
5 pracovních dnů od obdržení této žádosti. 

 
Dne 14. března 2013 byl KÚPK doručen spis spolu s  žadatelem požadovanými 

informacemi. Z něj KÚPK zjistil, že stížnost je důvodná, neboť skutečně nebyly 
poskytnuty požadované informace – nebyla poskytnuta kopie rozhodnutí o zastavení 
řízení ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, tudíž není 

z jakéhokoliv dokumentu zřejmé, proč kopie rozhodnutí o zastavení řízení nebyla 
poskytnuta. 

 
Tento fakt sám o sobě postačuje k tomu, aby KÚPK dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb. přikázal povinnému subjektu, aby do patnácti dnů ode dne doručení 

tohoto rozhodnutí žádost vyřídil, případně předloži l žadateli konečnou licenční nabídku.  
 

Povinný subjekt má tedy obecně tři možnosti. Kopii rozhodnutí o zastavení řízení 
poskytnout, poskytnout kopii rozhodnutí o zastavení řízení, avšak některé její části  
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začernit, nebo neposkytnout kopii rozhodnutí o zastavení řízení vůbec. Ve druhém 
a třetím případě je dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. povinen vydat rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti. V tomto rozhodnutí o odmítnutí žádosti by se musel vypořádat 

s tím, proč odmítl rozhodnutí o zastavení řízení poskytnout jako celek nebo proč odmítl 
poskytnout jeho jednotlivé části. 

 
V tomto rozhodnutí by musel uvážit, zda jsou jednotlivé údaje například osobními údaji  
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů a zda je možno je poskytnout v souladu s § 5 odst. 2 
písm. f) tohoto zákona. Dále by musel uvážit použitelnost názoru vyjádřeného v části  

IV. A) nálezu Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2005 sp. zn.  I. ÚS 453/03: „Věcí 
veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve 
veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, 

advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je ovšem i umění 
včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutává veřejnou 

pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých osob mohou být 
veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími 
osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde 

o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti na 
věcech veřejných.“ 

 
Citujeme bod 36. nálezu Ústavního soudu ze dne 17. července 2007 sp. zn. 
IV. ÚS 23/05: „Vnější okraj sociální sféry jednotlivce tvoří tzv. veřejná sféra. Jedná se 

o ten segment lidského života, který může vnímat a nebo brát na vědomí každý (Löffler, 
Rickler, Handbuch des Presserechts, 4. vydání, 2000, 42. kapitola, pozn. č. 7). V této 

sféře neexistují prakticky žádná omezení pro šíření pravdivých faktů z ní (Soehring, 
Presserecht, 3. vydání, 2000, pozn. č. 19.40). Je zřejmé, že tato sféra lidského života 
se zcela kryje s profesionální sférou osob působících ve veřejném životě.“ 

 
Z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2010 sp. zn. I. ÚS 517/10, který se týkal 

žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o seznam soudců Vrchního soudu 
v Olomouci, kteří byli ke dni 17. listopadu 1989 členy nebo kandidáty Komunistické 
strany Československa poukazujeme , na tyto body:  

 
„18. Tu ÚS dodává, že (v zásadě) na všem, co může souviset s fungováním moci ve 

státě (tedy i moci soudní), mohou mít jednotlivci i veřejnost legitimní zájem; jde o jejich 
informování a o svobodné utváření názorů (niterní aspekt jednotlivce, jeho 
seberealizace a rozvoj) a eventuálně o následné veřejné posuzování, tedy o veřejnou 

diskusi (vnější aspekt), což může působit jako veřejná kontrola činnosti státu. 
Fungování státní moci se jak jednotlivců, tak i celé veřejnosti přirozeně dotýká. Tedy, 

smyslem věci je umožnění participace občanské společnosti na věcech veřejných. Již 
v nálezu sp. zn. I. ÚS 367/03 ze dne 15. 3. 2005 (N 57/36 SbNU 605) ÚS podpořil co 
největší bohatství diskuse o věcech veřejných. To je součástí principu demokracie 

(svobodná diskuse patří k jádrům pojmu demokratické společnosti; kupříkladu již Tomáš 
Garrigue Masaryk uváděl, že demokracie je diskuse); jejím důsledkem je právě mj. 

požadavek, aby prvotní, "předstátní" jednotlivec měl k dispozici informace o fungování 
státní moci k utvoření si svobodného názoru a mohl případně iniciovat či participovat na 
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veřejné diskusi a tím i státní moc kontroloval. Stát není účelem sám o sobě; jeho 
účelem je nastolení a garance práva, aby mohli jednotlivci spolu žít v sociálním míru. 
V ústavním státě tak suverénní lid legitimně chrání sám sebe i proti eventuálnímu 

nekvalifikovanému výkonu státní moci či proti jejímu zneužití (což nelze z povahy věci 
a priori vyloučit); to se týká i moci soudní. Ostatně, samo základní právo na informace je 

v Listině systematicky umístěno pod oddíl "politická práva", tedy pod stejný oddíl, 
v němž je mj. zakotveno právo občanů podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo 
svobodnou volbou svých zástupců nebo právo občanů za rovných podmínek na přístup 

k voleným a jiným veřejným funkcím. 
 

19. Koneckonců, též judikatura Evropského soudu pro lidská práva ustáleně označuje 
otázky spjaté s fungováním soudní moci za otázky obecného zájmu [(srov. např. 
rozsudek senátu 4. sekce ve věci Hrico proti Slovensku ze dne 20. 7. 2004, č. stížnosti  

49418/99, dostupný např. in Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 
č. 5/2004, str. 291 a násl.), které z toho titulu mohou být předmětem veřejného 

informování a posuzování (včetně kritiky)]. 
 
20. Vstup občanské společnosti do této části osobnosti soudce je tudíž opodstatněn 

skutečností, že v případě soudů jde o mocenské orgány; to je spojeno s faktem, že 
profesionální sféra (profesní minulost) soudce může souviset s realizací moci ve státě 

(s rozhodováním soudce). Ostatně již v nálezu sp. zn. IV. ÚS 23/05 (dostupném též na 
http://nalus.usoud.cz) označil ÚS konstatování, že profesní minulost souvisí se 
současným rozhodováním soudce - pod zorným úhlem bohaté zahraniční literatury - až 

za triviální.  
 

21. Přitom profesionální sféra včetně minulosti soudce se netýká jen úzce formálního 
výčtu dosud zastávaných profesních funkcí. Z výše citované premisy - dle níž 
(v zásadě) vše, co souvisí s fungováním justice, může být předmětem legitimního 

veřejného zájmu - plyne, že profesní (a tím i veřejnou) sféru naplňují (zásadně) veškeré 
aspekty osobnosti soudce objektivně způsobilé mít souvislost s výkonem jeho funkce.  

 
22. Takovou korelující skutečností je i členství soudce v KSČ ke dni 17. 11. 1989, a to 
z mnoha důvodů.“ 

 
Obecně totiž platí, že ti, kteří dobrovolně převzali funkci, se kterou je spojeno působení 

ve veřejném životě, podléhají nižší míře ochrany soukromí než ti, kteří takovou funkci 
nepřevzali.  
 

Současně bude muset povinný subjekt uvážit, že přestupky dle zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou přestupky, o které by veřejnost 

nemohla jevit takový legitimní zájem jako například o přestupky na úseku zemědělství 
a myslivosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdě jších předpisů. 
Ministerstvo vnitra zastává v současnosti tento názor: „Přinejmenším v posledních dvou 

letech zastáváme konstantní stanovisko, že žádost o informace týkající se konkrétního 
přestupce (obvykle zda byl stíhán a zda a jak byl potrestán) nelze bez dalšího 

odmítnout s odkazem na § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je vždy 
nutné zabývat se především povahou přestupkového jednání, osobou přestupce 
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a všemi dalšími souvislostmi, za nichž byl přestupek spáchán. Tam, kde s ohledem na 
tyto skutečnosti zcela zjevně převáží legitimní zájem na informování veřejnosti, je nutné 
ochranu osobních údajů prolomit a informaci poskytnout. Zejména pak povaha osoby 

přestupce (např. představitelé státních orgánů či územních samosprávných celků) může 
být pro určité informování o přestupkových řízeních směrodatná. Za učebnicový příklad 

prolomení ochrany osobních údajů přitom lze považovat přestupky podle zákona 
o střetu zájmů, jichž se dopustili veřejní funkcionáři vymezení v § 2 odst. 1 zákona 
o střetu zájmů. Předpokládám, že není třeba podrobněji vysvětlovat, proč v případě 

přestupku senátora nebo poslance podle zákona o střetu zájmů převáží právo na 
informace oproti právu na ochranu osobních údajů. Ochrana svědků by však měla být 

zachována v každé situaci. 
 
Bude-li žadatel žádat poskytnutí kopie přestupkového rozhodnutí konkrétního  

přestupce, uplatní se pravidla uvedená v předchozím odstavci. Vždy bude nutné  
posuzovat obsah konkrétního rozhodnutí. Tam, kde veřejný zájem na poskytnutí  

informace nepřeváží, je na místě žádost zcela odmítnout (obvykle s odkazem na  
ochranu osobnosti). Tam, kde by podle zmíněných pravidel bylo možné určité omezené 
informace o přestupci sdělit, bude třeba pečlivě posoudit obsah poskytovaného 

rozhodnutí a zvážit, zda je lze vydat zcela nebo pouze v omezené míře (např. po 
anonymizaci svědků apod.). Pokud by však žadatel žádal o poskytnutí kopií správních 

rozhodnutí o přestupcích bez vazby na konkrétního přestupce, bude možné taková 
rozhodnutí poskytnout po vyloučení osobních údajů, resp . za podmínky, že 
z poskytovaného textu rozhodnutí nebude žadatel schopen identifikovat osobu 

přestupce či další osoby. Naopak žádá-li žadatel poskytnutí obecných informací 
o přestupkových řízeních (např. výsledky výkonu této agendy za  určité období), 

zpravidla nebude na místě žádost odmítnout (ledaže by požadavek již bylo možné 
vyhodnotit jako žádost o vytvoření nové informace).“ 
 

Dále bude třeba uvážit to, že pan Jan Látka je osobou, jejíž datum narození a bydliště 
lze nalézt v živnostenském a obchodním rejstříku, tyto údaje jsou tedy již zveřejněny 

a je možné je jako takové poskytovat. 
 
 

Poučení: 
 

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (§ 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb.).  
 

 
 

 
 
 

 
 

Mgr. Drahomíra Janoušková  
pověřena zastupováním vedoucího odboru kontroly, dozoru a stížností 
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Rozdělovník 

 účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu: Oživení, o.s., IČ 673 65 353, se sídlem 
Lublaňská 18, Praha 2, 120 00, adresa pro doručování: datová schránka: 

ntauv78 

 na vědomí: Město Domažlice, Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 

Domažlice – datová schránka  

 rozhodnutí s vyznačenou právní mocí a spisem: Město Domažlice, Městský úřad 
Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice – doporučeně s dodejkou 

 vlastní 


		2013-03-25T10:22:22+0100
	Drahomíra Janoušková




